
 

 

Philips
Miniboxe SoundSphere

Aluminiu
50 W

DS6800W
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imţiţi emoţia unui concert live
bsedat de sunet
adu-ţi muzica la viaţă cu un sunet mai intens şi mai natural oferit de tehnologia boxelor 
undSphere. Conectează aceste boxe elegante direct la PC pentru a te bucura de sunet 
itor pentru conţinutul tău multimedia.

Calitate incomparabilă a sunetului
• SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
• FullSound îmbunătăţește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
• Design bass-reflex pentru reproducerea unui bas adânc și compact
• Putere totală de ieșire 2 x 25 W RMS

Design și finisaje rafinate
• Design sofisticat cu finisări din aluminiu de înaltă calitate

Multifuncţionalitate avansată
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
• Port USB pentru încărcarea altor dispozitive

Control intuitiv
• Telecomanda completează designul și finisajul boxei



 SoundSphere

Delectaţi-vă cu splendoarea și energia muzicii pe 
care vi le oferă SoundSphere cu fiecare notă, așa cum 
a intenţionat artistul. Oferind un sunet clar și natural, 
SoundSphere creează o impresie a sunetului care 
este mai adâncă și mai largă. Rezultatul este un sunet 
natural încât credeţi că artiștii cântă în faţa dvs. 
Fiecare boxă SoundSphere dispune de un tweeter 
care este suspendat deasupra incintei boxei. 
Tweeterul poate să emită sunetul mai clar și în toate 
direcţiile. Ingineria precisă a tranziţiei audio și 
poziţionarea atentă a wooferului pentru a învălui 
tweeterul asigură interferenţă minimă și un sunet 
mult mai natural.

FullSound™

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează 
un sistem de procesare a sunetului de ultimă 
generaţie pentru a îmbunătăţi redarea cu fidelitate a 
muzicii. Conţinutul muzical este analizat și optimizat 

în mod dinamic și pentru a vă permite să 
experimentaţi o muzică bogată în detalii și cu un 
sunet cald.

Design bass-reflex

Încărcătura acustică a sistemului bass-reflex 
utilizează un tub de bas acordat la volumul acustic al 
boxei, pentru a reproduce un bas adânc din incinte 
compacte. Tubul de bas profilat, proiectat cu atenţie, 
facilitează circulaţia aerului și permite obţinerea unui 
bas adânc și de impact, chiar și la volume puternice și 
minimizează în același timp turbulenţele de aer care 
pot provoca distorsiuni.

Port USB integrat

Această boxă este prevăzută cu un port USB, care vă 
permite să vă încărcaţi comod dispozitivul. Nu 
trebuie decât să conectaţi dispozitivul cu ajutorul 
cablului său USB la partea din spate a boxei.
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Specificaţii
Difuzoare
• Drivere boxe: 2 x tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 x 

midwoofer de 3" / 8 cm
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 25 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu intrare 

stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid 
de iniţiere rapidă, Certificat de garanţie, Certificat 
de garanţie internaţională

Conectivitate
• Intrare AUX

Dimensiuni
• Dimensiuni produs: [boxe] 145 (diametru) x 263 

(înălţime) mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 577 x 249 x 

217 mm
• Greutate produs: 3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,2 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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